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ประกาศผลอันดบัเครดติครัง้ท ี703 7 พฤษภาคม 2553 

 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 
อันดับเครดติองค์กร:                    A 
อันดับเครดติตราสารหนี:้ 
PS108A: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 600 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2553 A 

PS121A: หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2555                                                                                               A 

หุ้นกู้ ไมมี่ประกนัในวงเงินไมเ่กิน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2558                                                                                A 

แนวโน้มอันดบัเครดติ:   Stable 
 

อันดับเครดติในอดีต: อันดบัเครดติองค์กร   อันดบัเครดติตราสารหนี ้ 
  มีประกัน  ไม่มีประกัน  
30 มิ.ย. 2552                                                            A-/Positive                                     -                                           A- 
25 มิ.ย. 2551                                                         A-/Stable                                       -                                          A- 
18 เม.ย. 2549                                                         BBB+/Positive                                -                                          BBB+ 
12 ก.ค. 2547                                                         BBB/Stable                                -                                          BBB 
31 ก.ค. 2546                                                           BBB                                     -                         BBB 
19 มิ.ย. 2546                                                           BBB                                        -                                - 
5 ก.พ. 2545                                                             BB+                                -                                - 

 

เหตุผล 
 ทริสเรทติง้เพิมอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ ไม่มีประกนัของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) เป็นระดบั “A” จากเดิม

ทีระดบั “A-” พร้อมทัง้จดัอนัดบัเครดิตหุ้นกู้ ไม่มีประกนัชดุใหม่ในวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาทของบริษัททีระดบั “A” โดยอนัดบัเครดิตที

เพิมขึน้สะท้อนถึงความสามารถของบริษัทในการสร้างผลประกอบการทีแข็งแกร่งอย่างตอ่เนืองและฐานะทางการเงินทีปรับตวัดีขึน้ ทัง้นี ้ใน

การพิจารณาอนัดบัเครดิตยงัคํานึงถึงสถานะความเป็นผู้ นําในตลาดทาวน์เฮ้าส์ระดบัราคาเฉลียที 1 ล้านบาทต่อหลงั ตลอดจนผลงานที

เป็นทียอมรับในตลาดทีอยู่อาศัยระดับกลางถึงล่าง ความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนค่าก่อสร้าง และนโยบายทางการเงินที

ระมดัระวงัของบริษัท อย่างไรก็ตาม จุดแข็งดงักล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศทีไม่แน่นอนและ

ลกัษณะของธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ทีเป็นวงจรขึน้ลง  

            บริษัทเป็นหนึงในผู้ประกอบการพฒันาทีอยู่อาศยัชัน้นําของประเทศซึงก่อตัง้ในปี 2536 โดยนายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ และจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในเดือนธนัวาคม 2548 ณ สิน้เดือนธนัวามคม 2552 กลุม่ตระกลูวิจิตรพงศ์พนัธุ์ยงัคงเป็นผู้ ถือ

หุ้นใหญ่ของบริษัทในสดัสว่น 77% ของหุ้นทัง้หมด บริษัทพฒันาโครงการทีอยู่อาศยัเป็นจํานวนมาก โดย ณ สิน้เดือนมีนาคม 2553 บริษัท

มีโครงการทีอยู่อาศยั 112 โครงการ ด้วยมลูคา่เหลือขายรวมทัง้สิน้ 27,510 ล้านบาท และมียอดขายทีรอรับรู้รายได้ประมาณ 17,000 ล้าน

บาท ทีอยู่อาศยัในโครงการของบริษัทมีหลากหลายประเภทซงึประกอบด้วยทาวน์เฮ้าส์ซงึคิดเป็น 43% ของมลูค่าโครงการทัง้หมด บ้าน

เดียว 30% และคอนโดมิเนียม 27% แม้ว่าสดัส่วนรายได้จากทาวน์เฮ้าส์ในปี 2552 จะตํากว่าในอดีต แต่ก็ยงัคงเป็นแหล่งรายได้หลกัของ

บริษัทซงึคิดเป็น 51% ของรายได้รวม ในขณะทีรายได้จากบ้านเดียวคิดเป็น 30% และจากคอนโดมิเนียมเพิมขึน้เป็น 19% ในปี 2552 ข้อ

ได้เปรียบในด้านต้นทุนค่าก่อสร้างของบริษัทมาจากการใช้เทคโนโลยีชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปและการบริหารจัดการงาน

ก่อสร้างด้วยตนเอง ซงึทําให้บริษัทสามารถควบคมุต้นทนุและระยะเวลาการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ยงัช่วยกําหนดราคาขาย

ทีได้เปรียบคูแ่ข่ง 



 
                             
                          
                                                        

_______________________________________________________________________________________________ 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 7 พฤษภาคม 2553 2
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 ยอดขายของบริษัทปรับตวัดีขึน้อย่างต่อเนืองในช่วง 3 ปีทีผ่านมา โดยในปี 2552 เพิมขึน้ 41% เป็น 22,775 ล้านบาทจาก 

16,188 ล้านบาทในปี 2551 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2553 บริษัทมียอดขายสงูถึง 8,587 ล้านบาท ซงึเพิมขึน้อย่างมากจาก 4,045 

ล้านบาทในช่วงเดียวกนัของปี 2552 ยอดขายทีเพิมขึน้สะท้อนถึงความสําเร็จในการเปิดตวัโครงการใหม่หลายโครงการ รายได้ของ

บริษัทในปี 2552 เพิมขึน้ถึง 46% เป็น 18,966 ล้านบาท จาก 12,969 ล้านบาทในปี 2551 ซึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัยอดขายที

ปรับตวัดีขึน้ การเติบโตของรายได้มีสาเหตหุลกัมาจากการโอนโครงการคอนโดมิเนียมหลายโครงการในไตรมาสสดุท้ายของปี 2552 

ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทปรับตวัดีขึน้ โดยบริษัทมีอตัราส่วนกําไรจากการดําเนินงานทีปรับปรุงแล้วที 25%-26% ในช่วง

ปี 2551-2552 เพิมขึน้จาก 20% ในปี 2550 ซงึเป็นผลมาจากการประหยดัจากขนาดและมาตรการด้านภาษีของภาครัฐ แม้จะมีการ

ขยายธรุกิจเพิมขึน้ แต่บริษัทยงัคงมีกระแสเงินสดในระดบัสงู โดยมีอตัราส่วนเงินทนุจากการดําเนินงานต่อเงินกู้ รวมทีระดบั 193.40% 

ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2552 โดยอตัราสว่นเงินกู้ รวมตอ่โครงสร้างเงินทนุก็ยงัคงอยู่ในระดบัตําที 13.89% ณ สิน้ปี 2552             

          ภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์สําหรับทีอยู่อาศยัในปีทีผ่านมาคอ่นข้างผนัผวนซงึเป็นผลมาจากความไม่มีเสถียรภาพของการเมือง

ภายในประเทศและวิกฤติการณ์ทางการเงินทวัโลก แม้ตลาดจะเริมฟืน้ตวัในช่วงครึงหลงัของปี 2552 แต่ก็ยงัถือว่าชะลอตวัอยู่และถกู

ครอบงําโดยผู้ประกอบการรายใหญ่มากยิงขึน้ นอกจากนี ้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านภาษีของรัฐบาลทีส่วนใหญ่ได้สิน้สดุลงในปี 

2552 และทีเหลือซงึกําลงัจะสิน้สดุในปี 2553 นัน้ทําให้ความต้องการทีอยู่อาศยัในปี 2553 ขึน้อยู่กบัความเชือมนัของผู้บริโภคและการ

ฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก โดยทริสเรทติง้คาดว่าความต้องการทีอยู่อาศยัในปี 2553 จะค่อยๆ ฟืน้ตวัตามการเติบโตของ

เศรษฐกิจภายในประเทศ  
 

แนวโน้มอันดบัเครดติ 
          แนวโน้มอนัดบัเครดิต “Stable” หรือ “คงที” สะท้อนถึงการคาดการณ์วา่บริษัทจะยงัคงสามารถรักษาผลประกอบการทีแข็งแกร่ง

เอาไว้ได้ในระยะปานกลาง และความสามารถในการทํากําไรของบริษัทควรอยู่ในระดบัทียอมรับได้แม้การแข่งขนัในตลาดทีอยู่อาศยั

ระดบัเดียวกบัของบริษัทจะทวีความรุนแรงยิงขึน้ นอกจากนี ้ยงัคาดว่าบริษัทจะสามารถดํารงกระแสเงินสดทีแข็งแกร่งและนโยบาย

ทางการเงินทีระมดัระวงัเอาไว้ได้แม้จะยงัคงขยายธรุกิจเชิงรุกตอ่ไป 
 

 

ติดต่อขอข้อมลูการเป็นสมาชิก 
บริษัท ทริสเรทติง้ จาํกัด  สาํนักกรรมการผู้จัดการ  โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 

อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500  www.trisrating.com 
บริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั สงวนลิขสิทธิ พ.ศ. 2553 ห้ามมิให้บคุคลใดใช้ เปิดเผย ทําสําเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพือใช้ในภายหลงัเพือประโยชน์ใดๆ ซึงรายงานหรือข้อมลู
การจัดอันดับเครดิต  ไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่เพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยมิได้รับอนุญาต การจัดอันดับเครดิตนีม้ิใช่คําแถลง
ข้อเท็จจริง หรือคําเสนอแนะให้ซือ้ ขาย หรือถือตราสารหนีใ้ดๆ   แต่เป็นเพียงความเห็นเกียวกบัความเสียงหรือความน่าเชือถือของตราสารหนีน้ัน้ๆ หรือของบริษัทนัน้ๆ โดยเฉพาะ  
ความเห็นทีระบใุนการจดัอนัดบัเครดิตนีม้ิได้เป็นคําแนะนําเกียวกบัการลงทนุ หรือคําแนะนําในลกัษณะอืนใด การจดัอนัดบัและข้อมลูทีปรากฏในรายงานใดๆ ทีจดัทํา หรือพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั ได้จดัทําขึน้โดยมไิด้คํานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวตัถปุระสงค์ของผู้ รับข้อมลูรายใดรายหนึง ดงันัน้ ผู้ รับข้อมลู
ควรประเมนิความเหมาะสมของข้อมลูดงักลา่วก่อนตดัสนิใจลงทนุ  บริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั ได้รับข้อมลูทีใช้สําหรับการจดัอนัดบัเครดิตนีจ้ากบริษัทและแหล่งข้อมลูอืนๆ ทีเชือว่า
เชือถือได้ ดงันัน้ บริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั จึงมิได้รับประกนัความถกูต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบรูณ์ของข้อมลูใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสญูเสีย 
หรือความเสียหายใดๆ อนัเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้น ผลทีได้รับ หรือการ
กระทําใดๆ โดยอาศยัข้อมลูดงักลา่ว 


